
DERViS MEHMED PAŞA 

laliler'e karşı Bursa'nın muhafazası gö
revini de yerine getirmişti. 

Girit Savaşı ve Akdeniz'deki faaliyet
lerde yetersiz kalıp başarı göstereme
yen Kaptanıdeıya Hüsambeyzade Ali'
nin azlinden sonra 1653'te bu göreve 
getirilen Derviş Paşa· nın. o sıralardaki 
harcama larına dair bir muhasebe def
teri onun bu yoldaki faaliyetlerini orta
ya koyar (BA, MAD, nr. 968). Derviş Pa
şa'nın maddi manevi büyük fedakarlık
larda bulunduğu Girit Savaşı sırasında, 
Defterdar Zurnazen Mustafa Paşa ve 
Vezi riazam Tarhuncu Ahmed Paşa ile 
şiddetli tartışmalarının daha sonra pa
dişah huzuruna intikali ve yapılan ko
nuşmalar Naima tarafından etraflı bir 
şekilde nakledilir (Tarih, V, 284-312). Ve
ziriazam, kendisine rakip gördüğü Der
viş Paşa'yı padişahın gözünden düşür
mek istediyse de bunda başarılı olama
dı. Bütün gayretlerine rağmen bütçe açı
ğını kapatamaması yanında takip ettiği 
mali siyaseti sebebiyle de pek çok kim
senin düşmanlığını kazanan Tarhuncu 
Ahmed Paşa'nın padişah huzurunda ya
pılan bir toplantıdan sonra azli ve ardın
dan idamı üzerine 21 Rebfülahir 1063 
(21 Mart 1653) tarihinde sadaret maka
mına Derviş Paşa getirildi. 

Derviş Paşa 'nın bir yıl yedi ay süren 
sadrazamlığı dönemi oldukça hareketli 
ve çalkantılı geçti. Önce büyük bir mali 
sıkıntı içinde olan devletin işlerinin ani 
bir sarsıntıya uğrarnaması için Defter
dar Zurnazen Mustafa Paşa'yı yerinde 
bıraktı : ancak işlerin iyi gitmediğini gö
rünce kendi adamlarından olan başba
ki kulu Moralı Mustafa Ağa'yı beylerbe
yi payesiyle defterdar yaptı. Moralı'nın, 

görünüşte kendisine bağlı olmakla bir
likte sadrazamlık makamını elde edebil
mek için saraya ve valide sultana hedi
yeler ve caizeler sunup onun aleyhine 
çalışmaya başlaması önemli bir bunalı
ma yol açtı. Bunun ardından daha önce 
sadrazamlıkta bulunan Kara Murad Pa
şa ile olan anlaşmazlık ve çekişınesi dev
let işlerinin bir süre aksamasına sebep 
oldu. Derviş Paşa bir taraftan bu mese
lelerle uğraşırken diğer taraftan mali 
meselelerle ilgilendi. Hazineye gelir sağ
lamak ve Girit seferi masraflarını karşı
lamak için çeşitli vesilelerle verilen he
diye, caize ve rüşvetleri, ayrıca görevle
rin müzayede ile satışından elde edilen 
paraları devlete gelir kaydetti. Fakat yerli 
yersiz müsaderelerde bulunulması dev
let erkanı arasında tedirginliğe sebep 
oldu. Öte yandan Derviş Paşa, ilmiyeyi 
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şeyhülislama, kazayı kazaskerlere, as
keri de ocak ağalarına havale ederek bü
yük bir huzursuzluk olmadıkça hiçbir me
selenin üzerine gitmedi. Özellikle man
sıb satışları büyük huzursuzluk ve karı
şıklıklara sebebiyet verdi. Bütün bu çal
kantılar devam ederken padişaha su
nulan imzasız bir şikayet arzuhali büyük 
bir bunalıma yol açtı. Padişahın huzu
runda yapılan uzun bir toplantı ve sor
gulamadan sonra Şeyhülislam Ebü Said 
Mehmed Efendi ve kazaskerlerin gayret
leriyle şikayet sahiplerinin haksız oldu
ğu, sadrazarnın dürüst, başarılı, devlet 
ve millete hizmet etmekte bulunduğu 
söylenerek mesele yatıştırılmak istendi. 
Bu uzun toplantı ve soruşturmalar Der
viş Paşa 'yı hayli sarstı ve sağlığı bozula
rak felç oldu. Devlet işlerinin aksaması 

üzerine aziedilmek istendiyse de yakla
şan kurban bayramında bu zengin vezi
rin saraya takdim edeceği hediye ve ca
izelerden mahrum kalmamak için azli 
tehir edildi. Nihayet 16 Zilhicce 1064'te 
(28 Ekim 1654) aziedilerek yerine İpşir 
Mustafa Paşa getirildi. Azlinden sonra 
ancak iki buçuk ay kadar yaşayan Der
viş Paşa S Rebfülewel 106S'te (13 Ocak 
1655) vefat ederek Çemberlitaş'ta Atik 
Ali Paşa Camii haziresine gömüldü. 

Derviş Mehmed Paşa, devlet idaresin
de başarılı bir vezir olmaktan ziyade ser
veti ve bu serveti kazanmadaki kendine 
has faaliyetleriyle şöhret kazanmış bir 
devlet adamıdır. Servet elde etmenin zi
raat, ticaret ve emaret olmak üzere üç 
yolla olabileceğine inanırdı. Nitekim ken
di meslek hayatında bu yolların her üçü
nü de deneyerek büyük bir mal varlığı
na sahip olmuştur. Onun servet edinme 
faaliyetler i, daha ağalığı döneminde mül
tezimlere ve paşalara borç olarak verdi
ği paraları çalıştırmak suretiyle başla

mış, esas zenginliğe Bağdat beylerbeyi
liği sırasında kavuşmuştur. Bu görevi 
esnasında Hindistan ve iran'a adam gön
dererek getirttiği mal ve mücevheratı 
satıp kar sağlamış, civardaki Türkimen 
aşiretlerinden satın alıp yaylalarda bes
lediği koyunları kendi ihtiyacı için kul
lanmış ve fazlasını kasapiara satarak 
servetini arttırmıştır. Bu arada fırınlar 

yaptırarak halka ucuz ekmek satmış, 

Hindistan ve İran ile kumaş ticaretine 
girişmiş, Bağdat yöresindeki bataklıkla
rı kurutup toprakları ziraate açmış, su
lak topraklarda bestancılık yaptırmış, 

büyük gelirler elde etmiştir. Ticari faali
yetleriyle kalabalık kapı halkının ihtiyaç
larını kimseye muhtaç olmadan karşıla-

dığı gibi halkın refahını temin edici fa
aliyetlerde bulunmuş, onlara ticari im
kanlar sağlamış ve Bağdat'ın her bakım
dan gelişmesine yardımcı olmuştur (Na
ima, VI, 23-26). Ölümünden sonra hazine 
için müsadere edilen malları arasında 

95.000 fılori altın, 800 kese esedf ku
ruş, kıymetli taşlar, altın ve gümüş eş
ya, murassa· hançerler, kılıçlar, tüfek
ler, kürkler, kumaşlar çıkmıştır (ag.e., 
VI, 22-23). 
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DERVİŞ MUSA 

(ö. 1140/ 1728) 

L 
Türk bestekarı, neyzen ve şair. 

_j 

istanbullu olduğu bilinmektedir. Mev
leviyye tarikatına girdi. Sultan lll. Ahmed 
devrinde ( 1703- 1730) zamanın önemli ney
zenleri arasında yer aldı ve neyzenbaşı
lığa kadar yükseldi. Ancak bu görevini 
hangi mevlevihanede devam ettirdiği bi
linmemektedir. Ömrünün son yıllarında 
münzevi bir hayat yaşadı. Kocamusta
fapaşa civarındaki evinde vefat etti ve 
Merkezefendi Mezarlığı'na defnedildi. 
Başta Müstakimzade Süleyman Saded
din Efendi olmak üzere kaynaklarda ve
fatı 1140 ( 1728) olarak geçmektedir. An
cak Mehmed Şükrf Efendi, kendi tertip
Iediği Mecmua-i İliihiyyat adlı el yaz
ması güfte mecmuasında onun vefatı
nı "Şeyhü's-süfiyye" ibaresindeki 1132 
( 1720) tarihi ile tesbit etmektedir. 

Fuad Köprülü'nün XVIII. yüzyıl saz şair
leri arasında zikrettiği Derviş Müsa, bes
tekarlığı ve icracılığı ile devrin tanınmış 
müsikişinasları arasında yer almış, bes
telediği dini ve din dışı eserleriyle haklı 
bir şöhrete ulaşmıştır. Tasawufl saha
da hece ve aruzla yazdığı şiirleri yanın-



da hece vezniyle halk şairleri tarzında 
manzumeleri de bulunmaktadır. Derviş 

Musa mahlası ile kaleme aldığı şiirleri
nin toplandığı divana bugüne kadar rast
lanmamıştır. Sultan lll. Ahmed devrin
de, 171 S Osmanlı-Venedik Savaşı müna
sebetiyle yazdığı bir manzumede Şehid 
Ali Paşa'nın Mora'da kazandığı zaferleri 
terennüm eden şair, Dalmaçya'nın mer
kezi ve Adriyatik kıyılarının eski ve meş
hur limanı olan Zara'nın ve hatta Vene
dik'in fethini Allah'tan diler. Manzume
nin, saz şairleri arasında o zaman ade
ta moda olan aruz ile ve divan tarzında 
yazıldığı görülmektedir (Köprülü, lll, 393 -

394,418) . 

Bilhassa kendi manzumelerine yaptı
ğı dini bestelere bazı el yazması güfte 
mecmualarında rastlanan Derviş Musa'
nın, "Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmed" 
mısraı ile başlayan ve güftesi de kendi
sine ait olan uşşak (bazı eserlerde dügah 
makamında kayıtlıdır) tevşlhi, onun bes
tekarlıktaki kudretini göstermesi bakı
mından önemli bir eserdir. Din dışı eser
lerinden ise günümüze sadece eviç- bil
selik peşrev ve saz semaisinin notaları 
ulaşabilmiştir. 
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DERVİŞ MUSTAFA EFENDi 
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(bk. MUSTAFA EFENDi, Çalakzıide). 
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DERVİŞ ÖMER EFENDi 

ı 

XVI ve XVII. yüzyıllarda yaşayan 
ünlü Türk mutasavvıfı, 
hanende ve bestekar. 

L _j 

Hayatıyla ilgili çok az kaynakta bilgi 
bulunmakta ve bunlar arasında zama
nımıza ulaşan en geniş bilgiyi Evliya Çe
lebi vermektedir. Seyahatname'deki "To
katlı" kaydından Tokatlı olduğu anlaşıl

maktadır. Ebu İshakzade Mehmed Esad 
Efendi ise onun İstanbul'da doğduğun-

dan ve orada yerleştiğinden bahseder. 
Bunlardan hareketle Tokat'ta doğup kü
çük yaşta İstanbul'a geldiği ileri sürüle
bilir. Derviş Ömer, ünlü mutasawıflar
dan ders alarak kendisini bu sahada ye
tiştirdi ve daha sonra Mısır'a gitti. Ka
hire'de Gülşeniyye tarikatının kurucusu 
İbrahim Gülşenf'nin (ö. 940/ 1534) soh
betlerine katıldı ve ondan hilafet aldı. 
Dönüşünde ll. Selim devrinde (1566- ı 57 4) 

şeyhliğe tayin edildi. Müsikideki temel 
bilgileri bu sırada devrin üstatlarından 
elde etti ve giderek bu sahada da söz 
sahibi oldu. Osmanlı sarayında hüküm
darlardan yakın ilgi gördü ve birçoğu
nun meclislerine katıldı. Sonraları musa
hib-i şehriyarHer arasında yer aldı . Mü
siki kabiliyetinin yanı sıra tabii bir ses 
güzelliğine de sahip olan Derviş ömer. 
hanendelikteki şöhreti üzerine sarayın 
serhanendeliğine getirildi. Rivayete gö
re 140 yaşında vefat etmiştir. 

Kanuni Sultan Süleyman ile ( 1520-1566) 

IV. Murad (1623-1640) arasındaki sekiz 
padişah devrinde yaşayan, bunlardan ye
disinin sohbetinde bulunan Derviş Ömer 
Kanünfnin Sigetvar seferine de katıldı. 

Asrının önemli simalarından ve büyük 
bestekarlarından olan Derviş Ömer'in 
şöhretinin en parlak dönemi, aynı za
manda serhanendeliğini yaptığı IV. Mu
rad 'ın saltanat yıllarına rastlar. Kendisi
ne "peder" diye hitap eden hükümdar
dan büyük itibar gördü. Bu arada padi
şahın Muradl mahlası ile yazdığı gazel
lerden birini eviç makamında besteledi. 
Derviş Ömer'in müsikide birçok talebe 
yetiştirdiği muhakkaktır. Enderun'daki 
hocalığı sırasında Evliya Çelebi de onun 
talebesi olmuştur. Ancak müsikideki en 
meşhur talebesi, bestekar ve hanende 
Galatalı Vehbi Osman Efendi'dir. Eser
lerinden zamanımıza eviç makamında üç 
haneli bir dini peşrevi ulaşabilmiştir. 

Gülşenl Derviş Ömer Efendi 'yi, Lale 
Devri'nin ünlü tanburl, hanende ve bes
tekarlarından olan Derviş Ömer ile ka
rıştırmamak gerekir. 
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DERViŞ PAŞA 

DERVİŞPAŞA 

{ö. 1015/ 1606) 

Osmanlı veziriazamı. 
_j 

Bazı eserlerde adı Derviş Mehmed ola
rak da geçer. Boşnak asıllı olup Ende
run'da yetişti. Daha sonra Bostancı Oca
ğı'nda kethüda oldu. 1013 Sabanında 
(Ocak 1605) bostancıbaşılık görevinde bu
lunuyordu (TSMA, nr. E 7911). 1. Ahmed 'in 
annesi Handan Sultan nezdinde itibar 
sahibi olduğu zikredilir (Peçuylu, Il , 3 16). 

ı. Ahmed'in Bursa ziyareti sırasında is
tanbul muhafızlığında bulundu. 18 Ocak 
1606'da vezaretle kaptan-ı deryalığa 

getirildi (BA. KK, Ruas, nr. 256, s. 31) ve 
kendisinden önceki kaptanın has*ları 

ona tahsis edildi (BA, Ali Emiri, ı. Ahmed, 
nr. 339). Bu görevde iken donanma ge
milerinin tamiri ve yenilerinin inşası ile 
ilgilenerek üç ay içinde Akdeniz'e gön
derilmek üzere elli parça kadırgayı ha
zır hale getirdi. Saraya olan yakınlığı do
layısıyla devlet işlerinde sözü geçen ve 
ı. Ahmed'i etkisi altına alan Derviş Paşa, 
Macaristan seferiyle meşgul olan Vezl
riazam Lala Mehmed Paşa'yı gözden dü
şürmeye çalıştı. Özellikle Anadolu· daki 
karışıklıklar ve Şah Abbas'ın Osmanlı top
raklarına yönelik saldırıları dolayısıyla 

vezfriazamın bizzat İran Seferi'ne çıkma
sı gerektiğini padişaha telkin etti. Bir 
yandan da Lala Mehmed Paşa'nın yakın 
adamı yeniçeri ağası Hüseyin'i Halep bey
lerbeyiliğiyle istanbul' dan uzaklaştırdı. 
isteği doğrultusunda İran seferi serdar
lığı ile görevlendirilen yaşlı ve hasta ve
zlriazam ordu Üsküdar'a geçtiği sırada 
vefat etti. Lala Mehmed Paşa'nın hiz
metinde bulunan Peçuylu İbrahim, Şey
hülislam Sun'ullah Efendi'nin Defterdar 
Baki Paşa'ya yaşlı veziriazamın, tedavi
siyle uğraşan bir Portekiıli hekim tara
fından zehirlendiğini söylediğini belirte
rek bunda Derviş Paşa'nın rolü olduğu
nu ima eder (Tarih, Il, 320-32 1). 

Mehmed Paşa'nın ölümü üzerine ve
zlriazam olan (15 Safer ı O 15122 Haziran 
1606) Derviş Paşa, bu defa zahire sıkın
tısı çekilebileceği ve geç kalındığı gerek
çesiyle seferin ertelenmesi için 1. Ah
med'i ikna etti. Ancak bu konuyla ilgili 
müşavere meclisinde Şeyhülislam Sun'ul
lah Efendi. Üsküdar'da bulunan ordunun 
sefere çıkmasının daha uygun olacağını 
ileri sürdü. Tartışmalar sonunda Şark 
seferi serdarlığı Deli Ferhad Paşa'ya ve-
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